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RECOMENDAÇÃO n.° 02/2019 

(Inquérito Civil n.° 1.14.000.000882/2017-19) 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República 

signatário, no exercício da titularidade do 14º Ofício da Tutela Coletiva – 14º OTC da 

Procuradoria da República no Estado da Bahia, com fulcro nos artigos 127, caput, e 

129, II, III, VI e IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada 

em 5 de outubro de 1988, artigos 1º, 2º, 5º, incisos III, “e”, IV e V, 6º, incisos VII, “a” 

e “d”, e XX, e 8º, inciso II, da Lei n.° 75, de 20 de maio de 1993, no art. 23 da 

Resolução n.° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal, e no art. 15 da Resolução n.° 23, de 17 de setembro de 2007, do 

Conselho Nacional do Ministério Público, nos autos do inquérito civil em epígrafe, e: 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção 

do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, 

do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de conformidade com a 

Constituição Federal, artigos 127, caput, e 129, incisos II e VI, e Lei Complementar 

75/93, artigo 5º; 

 
CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição 

Federal ser função institucional do Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito dos 

Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados 

nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia”; 

 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de 

recomendações, visando à melhoria dos serviços de relevância pública, bem como 



 
Ministério Público Federal 

Procuradoria da República no Estado da Bahia 
 

2 

o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando 

prazo razoável para a adoção das providências cabíveis (LC 75/93, art. 6º, XX); 

 

CONSIDERANDO que, nos autos do Inquérito Civil nº 

1.14.000.000882/2017-19, foram noticiadas condutas médicas  características de 

violência obstétrica no atendimento ocorrido, tais como, realização de manobra de 

Kristeller (“membros da equipe pressionaram minha barriga durante a força que eu 

estava fazendo”), violência verbal (“a obstetra me censurou dizendo que eu não 

tinha afeição por meu filho, que eu não tinha amor porque eu não conseguia segurá-

lo”), proibição de acompanhante (“fui conduzida sentada numa cadeira escolar 

para dentro da sala de atendimento. Meu marido foi informado que ele não poderia 

entrar”; “fiquei sozinha sem acompanhamento durante 15h com febre, pressão alta e 

sem tomar banho. Tive que ir, sozinha, tomar banho frio e descalça porque minhas 

coisas estavam com meu marido e ele foi impedido de entrar para me acompanhar 

mesmo sendo ele a única pessoa próxima naquelas horas”), diversas situações de 

desconforto, etc; 

 

CONSIDERANDO que apesar das pesquisas nas redes sociais e no 

Google apontar um quadro geral de satisfação com o atendimento na Maternidade 

Climério de Oliveira, uma consulta rápida e superficial no perfil da maternidade na 

rede social Facebook revelou, pelo menos mais um caso de relato de violência 

obstétrica sofrida por gestante, de modo que, embora atípico, não se trata de um fato 

isolado, o qual encontra ressonância no senso comum de que dar à luz em 

maternidades públicas brasileiras encerra alta probabilidade de submissão a 

diversas formas de violência física e verbal, como aponta Janaína Marques de Aguiar 

na tese “Violência institucional em maternidades públicas: hostilidade ao invés de 

acolhimento como uma questão de gênero”. 

 

CONSIDERANDO que toda pessoa tem direito ao atendimento 

humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação, 

realizado por profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortável e acessível 
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a todos, garantindo-se sua integridade física, privacidade, conforto, individualidade, 

respeito aos seus valores éticos, culturais e religiosos, sua segurança e seu bem-

estar psíquico e emocional, conforme a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS 

(Portaria MS nº 1.820/2009); 

 

CONSIDERANDO que, nos termos das Portarias MS nº 569/2000 e nº 

1.067/05 e da Resolução Anvisa RDC nº 36/2008, toda gestante tem direito a 

atendimento digno e de qualidade no decorrer da gestação, parto e puerpério, bem 

como toda mulher grávida e todo recém-nascido têm direito à assistência de forma 

humanizada e segura, o que inclui ser chamada pelo nome, ser tratada com respeito 

e cordialidade, ter suas dúvidas esclarecidas, compartilhar as decisões sobre as 

condutas a serem tomadas, ter liberdade de posição e de movimento durante o 

trabalho de parto, ter métodos – farmacológicos ou não – para alívio da dor, não ser 

submetida a episiotomia de forma rotineira, permanecer em alojamento conjunto com 

o bebê desde o nascimento, etc. 

 

CONSIDERANDO que podem caracterizar violência obstétrica ações 

que incidam sobre o corpo da mulher, que interfiram, causem dor ou dano físico (de 

grau leve a intenso), sem recomendação baseada em evidências científicas, tais 

como privação de alimentos, interdição à movimentação da mulher, tricotomia, 

manobra de Kristeller, uso rotineiro de ocitocina, cesariana eletiva sem indicação 

clínica, não utilização de analgesia quando tecnicamente indicada; ações verbais ou 

comportamentais que causem na mulher sentimentos de inferioridade, 

vulnerabilidade, abandono, instabilidade emocional, medo, acuação, insegurança, 

dissuasão, ludibriamento, alienação, perda de integridade, dignidade e prestígio, 

como ameaças, mentiras, chacotas, piadas, humilhações, grosserias, chantagens, 

ofensas, omissão de informações, informações prestadas em linguagem pouco 

acessível, desrespeito ou desconsideração de seus padrões culturais; ações 

impostas à mulher que violem sua intimidade ou pudor, incidindo sobre seu senso de 

integridade sexual e reprodutiva, podendo ter acesso ou não aos órgãos sexuais e 

partes íntimas do seu corpo, como episiotomia, assédio, exames de toque invasivos, 
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constantes ou agressivos, lavagem intestinal, cesariana sem consentimento 

informado, ruptura ou descolamento de membranas sem consentimento informado, 

imposição da posição supina para dar à luz, exames repetitivos dos mamilos sem 

esclarecimento e sem consentimento; ações ou formas de organização que 

dificultem, retardem ou impeçam o acesso da mulher aos seus direitos constituídos, 

sejam estas ações ou serviços, de natureza pública ou privada, como impedimento 

do acesso aos serviços de atendimento à saúde, impedimento à amamentação, 

omissão ou violação dos direitos da mulher durante seu período de gestação, parto 

e puerpério, etc1 

 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde – OMS 2 

declara que “os abusos, os maus-tratos, a negligência e o desrespeito durante o parto 

equivalem a uma violação dos direitos humanos fundamentais das mulheres, como 

descrevem as normas e princípios de direitos humanos adotados internacionalmente” 

e recomenda maior apoio dos governos e de parceiros do desenvolvimento social 

para a pesquisa e ação contra o desrespeito e os maus-tratos; começar, apoiar e 

manter programas desenhados para melhoras a qualidade dos cuidados de saúde 

materna, com forte enfoque no cuidado respeitoso como componente essencial da 

qualidade da assistência; enfatizar os direitos das mulheres a uma assistência digna 

e respeitosa durante a gravidez e o parto; produzir dados relativos a práticas 

respeitosas e desrespeitosas na assistência à saúde, com sistemas de 

responsabilização e apoio significativo aos profissionais; e envolver todos os 

interessados, inclusive as mulheres, nos esforços para melhorar a qualidade da 

assistência e eliminar o desrespeito e as práticas abusivas; 

 

CONSIDERANDO que a violência obstétrica é uma realidade no país, 

atingindo cerca de 25% (vinte cinco por cento) das gestantes brasileiras, de acordo 

com pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo denominada “Mulheres 

  
1Conforme documento “Violência Obstétrica - Parirás com dor”, elaborado pela Rede Parto do Princípio para a 

CPMI da Violência Contra as Mulheres. Disponível em 
<http://www.senado.gov.br/comissoes/documentos/SSCEPI/DOC%20VCM%20367.pdf> 

2Disponível em <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/134588/3/WHO_RHR_14.23_por.pdf> 

http://www.senado.gov.br/comissoes/documentos/SSCEPI/DOC%20VCM%20367.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/134588/3/WHO_RHR_14.23_por.pdf
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Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado”3 

 

CONSIDERANDO que, de acordo com os dados dessa mesma 

pesquisa, as maiores violências consistem em realização de exames de forma 

dolorosa, negativas de atendimento, negação de alívio para dor, gritos, humilhações 

e falta de informações sobre realização de procedimentos; 

  

CONSIDERANDO que a autoridade que tiver ciência de irregularidade 

no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 

sindicância ou processo administrativo disciplinar, nos termos do art. 143, da Lei 

8.112/90 (regime jurídico dos servidores públicos da União) e do art. 211, da Lei 

Complementar Distrital 840/11 (regime jurídico dos servidores do Distrito Federal), 

sob pena de condescendência criminosa (art. 320, Código Penal) e/ou prevaricação 

(art. 319 do Código Penal). 

 

CONSIDERANDO que, no caso tratado no presente inquérito civil, o 

parto ocorreu em 07/01/2016; a representante informou que “já fui na Maternidade 

Climério de Oliveira mas não foi dada nenhuma solução que resolvesse o problema”; 

o presente procedimento foi instaurado em 03/04/2017, ocasião em que a direção da 

Maternidade tomou conhecimento dos fatos por meio do Ministério Público Federal, 

e que somente em 17/10/2018 foi instaurado o Processo Administrativo n.° 

23535.000269/201/-91 pela Maternidade Climério de Oliveira; 

 

CONSIDERANDO que nos autos do referido processo administrativo 

as diversas situações relatadas não foram devidamente apuradas, não tendo sido 

colhidos depoimentos a fim de averiguar, minimamente, os fatos denunciados, a 

exemplo do impedimento de entrada do acompanhante e da violência verbal sofrida 

pela paciente por parte da médica obstetra, tendo as apurações se limitado à juntada 

de documentos médicos produzidos unilateralmente pelos profissionais da 

  
3 Pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo disponível em <http://www.apublica.org/wp-

content/uploads/2013/03/www.fpa_.org_.br_sites_default_files_pesquisaintegra.pdf>. 

http://www.apublica.org/wp-content/uploads/2013/03/www.fpa_.org_.br_sites_default_files_pesquisaintegra.pdf
http://www.apublica.org/wp-content/uploads/2013/03/www.fpa_.org_.br_sites_default_files_pesquisaintegra.pdf
http://www.apublica.org/wp-content/uploads/2013/03/www.fpa_.org_.br_sites_default_files_pesquisaintegra.pdf
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Maternidade; 

 

CONSIDERANDO que a conclusão das apurações não encontram 

correspondência nos fatos reportados, tendo sido feitas observ buscaram 

desacreditar as declarações da representante ações que, a exemplo de “frente aos 

fatos narrados pela suposta vítima, verifica-se que houve, sim, um dessabor (sic), 

uma aflição, uma angústia sofrida por parte da paciente que ocorreram ‘extra muros’, 

conforme se depreende de seus próprios relatos, mas que os servidores de plantão 

e a Maternidade Climério de Oliveira não concorreram para o ocorrido”. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL resolve RECOMENDAR ao (à) 

Superintendente da Maternidade Climério de Oliveira: 

1) adote as providências necessárias a fim de evitar e coibir as práticas 

de violência obstétrica descritas nesta recomendação, garantindo 

atendimento humanizado às gestantes e parturientes atendidas, em 

conformidade com as Portarias MS nº 569/2000 e nº 1.067/05 e com a 

Resolução Anvisa RDC nº 36/2008, conferindo ampla publicidade ao 

texto dos referidos atos normativos, bem como do teor da presente 

Recomendação junto aos profissionais médicos e enfermeiros que 

trabalham nas dependências da maternidade, podendo valer-se, ainda, 

dos textos da cartilha do Departamento de Medicina Preventiva da 

Faculdade de Medicina da USP “O que nós profissionais de saúde 

podemos fazer para promover os direitos humanos das mulheres na 

gravidez e no parto”4 e do documento “Violência Obstétrica - Parirás 

com dor”, elaborado pela Rede Parto do Princípio para a CPMI da 

Violência Contra as Mulheres5; 

2) que, a título de campanha educativa e de esclarecimento da 

população, afixe os cartazes anexos, elaborados por esta Procuradoria 

  
4Disponível em <http://media.wix.com/ugd/2a51ae_86973a0a71804919829a30a5648d4579.pdf>   
5Disponível em <http://www.senado.gov.br/comissoes/documentos/SSCEPI/DOC%20VCM%20367.pdf> 

http://media.wix.com/ugd/2a51ae_86973a0a71804919829a30a5648d4579.pdf
http://www.senado.gov.br/comissoes/documentos/SSCEPI/DOC%20VCM%20367.pdf
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da República, com dizeres sobre violência obstétrica e direitos das 

gestantes, em locais de fácil e ampla visualização, incluindo os 

ambulatórios de atendimento obstétrico, os espaços destinados à 

espera, triagem, pré-parto e parto e os centros cirúrgicos onde se 

realizam procedimentos obstétricos, divulgando, ainda, nos espaços 

apropriados, o número e/ou sítio eletrônico do canal de ouvidoria 

interno com o objetivo de coletar eventuais denúncias. 

3) que, sempre que tiver conhecimento de práticas de violência 

obstétrica no âmbito da maternidade, instaure imediatamente os 

competentes processos administrativos a fim de apurar os fatos 

denunciados, promovendo-se sua ampla instrução probatória, a fim de 

coletar todos os elementos aptos a delimitar a conduta irregular e 

identificar o seu eventual responsável; 

 

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO E ADVERTÊNCIAS LEGAIS: a 

presente recomendação tem por finalidade cientificar formalmente Vossa Senhoria 

quanto a todas as questões e fundamentos aqui expostos, deixando claro, inclusive, 

que eventual descumprimento poderá ensejar a adoção das providências legais e 

judiciais cabíveis por este MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 

Fica concedido o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 

recebimento da Recomendação, para informar sobre o acatamento da presente 

recomendação, bem como informar quais providências foram adotadas para atender 

as medidas recomendadas. 

Encaminhe-se cópia da presente peça recomendatória à PFDC, 

publicando-a no portal eletrônico da PR/BA, em conformidade com o art. 23, caput, 

da Resolução nº. 87/2010, do CSMPF. 

Salvador/BA, 23 de julho de 2019. 

Edson Abdon Peixoto Filho 
Procurador da República 


